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RINGKASAN 

 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Geografi Dokter Praktek Dan Rumah 

Sakit Di Kab Jember Dengan Metode Algoritma A*(A-Star) Berbasis 

Web”;Angga Riswanda, 102410101073; 2017; - halaman; Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Jember. 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuan mendasar dari seseorang. Jika 

seseorang mengalami sakit dan ingin mengunjungi dokter dan rumah sakit, maka 

langkah pertama adalah mencari dokter atau rumah sakit manakah yang 

terdekat.Itu semua membutuhkan banyak waktu untuk bisa mencari dan menuju 

ke alamat dookter praktek atau rumah sakit jika seseorang tersebut tidak 

mengetahui alamat serta arah jalan yang akan ditujunya. 

Penelitian ini berusaha memberikan solusi untuk seseorang mencari lokasi 

dokter praktek dan rumah sakit di Kabupaten Jember. Penelitian ini dirancang 

menggunakan metode Algoritma A*(A-Star) untuk mencari rute terpendek 

menuju ke lokasi tujuan. 

Fitur show on map dan parameter yang dibangun menerapkan Algoritma 

A* (A-Star) dapat menghasilkan rute terpendek (dibandingkan dengan rute awal) 

sehingga berdampak pada efisiensi waktu untuk menuju ke lokasi dokter praktek 

atau rumah sakit. Selain itu, sistem dapat mengoptimalkan rute terpendek 

dibangun sesuai dengan kebutuhan objek penelitian. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan mendapatkan suatu informasi secara cepat dan  tepat,  telah  

menjadi  kebutuhan  pokok  masyarakat dunia.  Salah  satunya  adalah  kebutuhan  akan  

informasi geografis.  Teknologi  SIG  merupakan  suatu  teknologi mengenai  geografis  

yang  memiliki  kemampuan  dalam  memvisualisasikan data spasial berikut atribut-

atributnya. Kab Jember merupakan salah satu kabupaten yang jumlah penduduknya 

begitu  padat,  membuat  SIG  sangat diperlukan,  terutama  dalam  bidang  Kesehatan.  

Dengan dihadapkan  pada  kenyataan  yang  ada,  maka  dibuatlah Sistem  Informasi  

Geografis  Rumah  Sakit  Berbasis  Web, dengan  tujuan  untuk  memberikan  informasi  

mengenai keberadaan suatu Rumah Sakit.  

Keputusan  untuk memilih dokter dan  Rumah Sakit yang tepat dan cepat adalah 

suatu keputusan yang  kritis  dan  kemungkinan  terburuk  bisa  berdampak hilangnya 

nyawa seseorang. Dengan  menggunakan  metode  riset  lapangan,  metode pustaka,  

analisis  sistem,  perancangan  sistem  dan implementasi  sistem,  akan  dihasilkan  suatu  

SIG  Rumah Sakit  berbasis  Web  yang  sangat  membantu  mempercepatpengambilan  

keputusan  dan  dapat  diakses  dari  mana  saja dengan menggunakan teknologi internet

 Saat ini Sistem Informasi (SI) yang terkomputerisasi semakin dibutuhkan oleh 

berbagai macam usaha-usaha berkembang yang mampu membantu dalam 

mengintegrasikan data, mempercepat dan mensistematisasi pengolahan data. 

Sistem Informasi beserta perkembangan teknologi pendukungnya, akan memicu 

transformasi besar dalam bidang bisnis dan manajemen. Sistem ini menyimpan, 

mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan  informasi yang bisa 

diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem informasilainnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu 

sistem yang berguna untuk mempermudah user dalam mencari lokasi dokter praktek dan 

Rumah Sakit di Kab Jember dengan menggunakan metode Algoritma A*(AStar). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana cara menerapkan metode Algoritma A*(A-Star) dalam pencarian 

Dokter Praktek Dan Rumah Sakit Di Kab Jember ? 

2. Bagaimana merancang Sistem Informasi Geografi Dokter Praktek Dan Rumah 

Sakit Di Kab Jember Berbasis Web agar dapat dimanfaatkan oleh user ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem yang dibangun hanya menangani proses pencarian data rumah sakit dan 

dokter praktek  

2. Perancangan sistem ini hanya berisi basis data rumah sakit dan dokter praktek di 

Kab. Jember.  

3. Data yang ditampilkan antara lain nama rumah sakit, alamat rumah sakit, nama 

dokter, alamat praktik dokter, jam praktik dokter, foto rumah sakit, foto tempat 

praktik dokter, dan peta menuju rumah sakit serta tempat praktik dokter. 

4. Bahasa pemograman yang dipergunakan dalam perancangan ini adalah Java, 

HTML, PHP.  

5. Database yang digunakan sebagai penyimpanan data adalah My Structure Query 

Language (MySQL). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang Sistem Informasi Geografi Dokter Praktek Dan Rumah Sakit Di Kab 

Jember Berbasis Web 

2. Mengembangkan implementasi dari metode Algoritma A*(A-Star). 

3. Mempermudah user dalam mencari lokasi dokter atau rumah sakit dalam keadaan 

darurat. 

 

1.5 Manfaat 

Beberapa manfaat pembangunan sistem informasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan literatur bagi 

dunia pendidikan khususnya di bidang Sistem Informasi 

2. Manfaat bagi Peneliti 
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Mengetahui, mengerti, dan memahami penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang didapat selama perkuliahan. 

3. Manfaat bagi Masyarakat Luas 

Dengan  dibangunnya  Sistem  Informasi  ini,  maka  masyarakat  luas  

dapatmenggunakan  untuk  mencari  tenaga medis terdekat dalam keadan darurat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dan keurutan penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari enam bab, 

sebagai berikut : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjabarkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

BAB 3. METODOLOGI PENULISAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan dan tahapan 

yang harus dilalui. Metode penelitian terdiri dari tiga tahapan yaitu pengumpulan 

data, analisis dan perancangan sistem. 
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BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini berisi tentang penerapan metodologi penelitian yang terdiri dari 

pengumpulan data, analisis, dan perancangan sistem. 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

BAB 6. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi tinjaun pustaka atau kajian teori yang melandasi penellitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

2.1. Sistem 

Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling 

berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu 

kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu unit macet 

atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tersebut. 

Sistem merupakan sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut beberapa ahli definisi 

system sebagai berikut. Menurut Sutarman (2009:5), “sistem adalah kumpulan elemen 

yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan 

suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. 

Sistem dapat berjalan dengan adanya komponen-komponen dan subsistem yang 

saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.Menurut Jimmy L.Goal (2008:9),  

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sistem 

terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, 

maka elemen tersebut dapat dipastikan bukan merupakan bagian dari sistem (Kadir, 

2002) 

. 

2.2. Informasi 

Informasi adalah Sekumpulan data/ fakta yang diorganisasi atau diolah dengan 

cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi 

sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan 

atau pengetahuan. Dengan demikian yang menjadi sumber informasi adalah data. 

Informasi dapat juga di katakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, 

pengalaman, atau instruksi. 
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Informasi merupakan susuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan informasi seseorang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya 

tidak mengerti menjadi mengerti. Informasi adalah sesuatu data yang sudah diolah atau 

diproses sehingga menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi yang 

memiliki arti yang bermanfaat. Informasi didefinisikan bermacam-macam oleh beberapa 

ahli, dibawah ini merupakan devinisi informasi oleh beberapa ahli.Menurut Jimmy 

L.Goal (2008 :8), “Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah ke dalam 

bentuk yang berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai yang sesungguhnya atau 

dipahami dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau nantinya”. 

Sebuah pesan ucapan dari orang lain melalui komunikasi langsung maupun tidak 

langsung yang memiliki makna dan manfaat yang dikumpulkan melalui beberapa 

serangkaian proses yang tidak terlalu panjang sehingga cepat disebarkan dari orang satu 

ke orang lain. Menurut Agus Mulyanto (2009 : 12), “Informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan 

data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata”. 

 

2.3. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang berdasar pada 

data keruangan dan merepresentasikan obyek di bumi. Sistem Informasi Geografis 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem manual (analog), dan sistem otomatis (yang 

berbasis digital komputer). Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara 

pengelolaannya. Sistem Informasi manual biasanya menggabungkan beberapa data 

seperti peta, lembar transparansi untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan 

statistik dan laporan survey lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis 

secara manual dengan alat tanpa komputer. Sedangkan Sistem Informasi Geografis 

otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses 

digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto 

udara yang terdigitasi. 

Menurut Chrisman (1997), SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, 

perangkat lunak, data, manusia (brainware), organisasi dan lembaga yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi 

mengenai daerah - daerah di permukaan bumi. Sistem Informasi Geografis adalah suatu 
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sistem informasi yang dapat digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memasukkan, 

menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data 

berferensi geografis atau data geospasial. 

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu 

titik tertentu di bumi, menggabungkan, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasil. 

Data yang diolah pada SIG adalah data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi 

geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar 

referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, 

kondisi, tren, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan 

sistem informasi lainnya. Menurut John E.Harmon, Steven J.Anderson, 2003, secara 

rinci SIG dapat beroperasi dengan komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Orang yang menjalankan sistem meliputi orang yang mengoperaikan, 

mengembangkan bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang yang 

menjadi bagian dari SIG beragam, misalnya operator, analis, programmer, database 

administrator bahkan stakeholder. 

2. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi 

informasi. Misalnya penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi, geometri, query, 

overlay, buffer, join table, dan sebagainya. 

3. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. 

a. Data posisi/koordinat/grafis/ruang/spasial merupakan representasi data yang 

fenomena di permukaan bumi yang memiliki referensi (koordinat) lazim 

berupa peta, foto udara, citra satelit, dan sebagainya atau hasil dari interpretasi 

data tersebut. 

b. Data atribut/non spasial merupakan data yang merepresentasikan aspek-aspek 

deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Misalnya data sensus penduduk, 

catatan survei, data statistik lainnya. 

 

4. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki 

kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data 

spasial (contoh : ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dll). 
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5. Hardware merupakan perankat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem 

berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter, dan perangkat 

pendukung lainnya. 

. 

2.4. Navigasi 

Navigasi adalah penentuan dari kedudukan (position), arah perjalanan baik di 

medan sebenarnya atau di peta. Pengetahuan tentang pedoman arah (kompas) dan peta 

serta teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami. Setiap orang menyebut 

navigasi itu adalah GPS. Oleh karena itu, navigasi memiliki sinkronisasi yang jelas 

dengan GPS. 

Menurut Jakondar Bakara, LAPAN, 2011, teknologi ini telah digunakan di 

Indonesia. Dengan kelengkapan data yang ada dan berbagai kemungkinan 

ruteperjalanan dapat diperoleh. Hal ini sangat membantu apabila saat terjebak dalam 

kemacetan dan dengan mudah dapat mengambil jalan terdekat, karena otomatis akan 

me-routing jalur baru untuk sampai ke tujuan. 

2.5. Google Maps 

Google Maps adalah layanan peta secara online dan gratis yang disediakan 

olehGoogle Inc. Layanan ini dapat diakses melalui http://maps.google.com. Didalam 

web tersebut kita dapat melihat informasi geografis pada semua wilayah di bumi. 

Menurut Cita Ichtiara, 2008, fasilitas yang terdapat pada Google Maps antara 

lain adalah menjelah peta, mencari lokasi tertentu, seperti hotel, tempat hiburan, lokasi 

bisnis, dan menghitung rute dalam berkendara. 

2.6. GPS 

GPS adalah singkatan dari Global Posisioning System. Sebuah sistem yang dapat 

menunjukkan letak posisi benda di permukaan bumi dengan sinyal ditangkap oleh 

satelit. Di Indonesia, teknologi ini sering dipakai dalam mencari letak tempat yang 

kemudian sinkron dengan navigasi. 

Menurut Winardi, LIPI, tanpa tahun, sistem GPS yang nama aslinya adalah 

NAVSTAR GPS (Navigation Satelite Timing and Ranging Global Positioning System) 

mempunyai tiga segmen, yakni : satelit, pengontrol, dan penerima/pengguna. 
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2.7. PHP 

PHP merupakan aplikasi perangkat lunak opensource, dimana kepanjangan dari 

PHP adalah Hypertext Preprocessor yang diatur dalam aturan general purpose 

license(GPL). Pemrogaman ini sangan cocok dikembangkan di lingkungan web karena 

bisa diletakkan pada script HTML ataupun sebaliknya. Kemampuan dan fitur PHP yang 

paling mendukung banyak basis data yaitu MSSQL, MySQL, Oracle, dan Postgre SQL. 

(I Komang Setia Buana, 2014). 

Menurut M. Syafii, 2005, pertama kali PHP dibuat dan diperkenalkan oleh 

Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 menggunakan nama PHP/FI. Pada waktu awal 

pembuatan, PHP/FI merupakan bagian dari Personal Home Page Tools. 

Karenakebutuhan penggunaan web yang semakin kompleks maka dikembangkan 

PHP/FI dengan menggunakan bahasa C. 

2.8. Metode Algoritma A* 

Metode Algoritma A*  (dibaca A-Star)  adalah algoritma pengembangan  

dariBest First Search. (Rudy Adipranata, dkk, 2011). Algoritma ini adalah algoritma 

yangmenggunakan lintasan terpendek (shortest path) yang paling terkenal. Algoritma A* 

diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Namun, algoritma initetap 

benar untuk graf yang tak-berarah.  

Algoritma A* mencari lintasan terpendek dalam sejumlah langkah. Algoritma ini 

menerapkan strategi greedy dalam pengerjaannya. Penerapan strategi greedydalam 

algoritma A* terlihat pada deskripsi berikut: 

Pada setiap langkah, ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan 

sebuah simpul yang telah dipilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. 

Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru haruslah merupakan lintasan yang 

terpendek diantara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Misalkan 

kita tentukan S adalah simpul awal dan T adalah simpul akhir, akan dicarilintasan 

terpendek (shortest path) antara simpul S dan simpul T. 

Dari deskripsi di atas langkah – langkah yang digunakan oleh algoritma 

A*.Persamaan Satu(1) merupakan representasi klasik dari algoritma A*: 
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  f’(n) = g(n) + h’(n) ..... (1) 

dimana :  

 g(n) merupakan jarak total yang telah ditempuh untuk mendapatkan posisi 

   awal hingga ke posisi tujuan. 

 h'(n) merupakan jarak yang diestimasi dari posisi saat ini hingga ke posisi 

  tujuan. Suatu fungsi heuristik digunakan untuk membentuk estimasi ini 

  berkaitan  dengan  seberapa  jauhnya  suatu  karakter  mengambil  jalur 

  untuk mencapai ke tujuan. 

    f'(n) merupakan jumlah dari g(n) dan h'(n). Ini merupakan estimasi darijalur 

terpendek. f(n) merupakan jalur terpendek yang benar dimanatidak akan 

ditemukan apabila algoritma A* belum selesai. 

Dari rumus diatas, peneliti mencoba untuk membuat studi kasus. Studi kasus 

yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut : 

Kali ini penulis mencoba mengambil studi kasus jarak antara titik A dengan titik 

G. Agar didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat, disini penulis menggunakan 

Google Maps untuk mengetahui jalur-jalur yang akan dilalui. Dari proyeksi Google 

Maps menghasilkan 7 node, dimana pengambilan nodenya berdasarkan persimpangan 

jalan. Hasil dari Google Maps dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Google Maps 
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Berdasarkan hasil dari membuat poin dalam Google Maps, peneliti mencoba 

mengubahnya dalam bentuk seperti pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Konvert Peta 

 

Setelah mendapatkan beberapa poin dalam gambar 1 dan mengubahnya dalam 

gambar 2, maka terdapat beberapa nama dalam poin tersebut. Poin-poin tersebut 

tercantum dalam tabel 1. 

  Tabel 1. Saftar  Dokter spesialis mata 

     

 Titik   Nama 

     

 A.   Tempat Tinggal Penulis 

     

 B   Dokter A 

     

 C.   Dokter B 
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 D.   Dokter C 

     

 E   Dokter D 

     

 F.   Dokter E 

     

 G.   Dokter F 

     

 

Setelah itu penulis menkonversikan gambar tersebut ke dalam bentuk matrik, 

dimana setiap indeks matrik mewakili jarak 500 meter. Seperti yang terdapat pada 

gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Konvert Peta Dengan Matriks 
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Dengan diperoleh hasil yang terdapat dalam Gambar 3, maka diperoleh beberapa 

koordinat titik. Diantarnya sebagai berikut : 

   Tabel 2. Koordinat Titik  

       

 A.  Tempat Tinggal Penulis   ( 2, 18 ) 

       

 B.  Dokter A ( 27, 9 ) 

      

 C.  Dokter B   ( 40, 10 ) 

       

 D.  Dokter C ( 37, 19 ) 

      

 E.  Dokter D   ( 37, 20 ) 

       

 F.  Dokter E ( 37, 25 ) 

      

 G.  Dokter F   ( 37, 26 ) 

       

 

Setelah mendapatkan titik koordinat x,y , kemudian langkah berikutnya adalah 

mencari nilai heuristik untuk mempermudah mencari dengan Algoritma A* ( A-Star). 

Fungsi Heuristik yang digunakan oleh peneliti adalah Euclidean Distance. Peneliti 

menggunakan fungsi heuristik ini karena fungsi ini memberikan hasil yang lebih baik 

(mendekati jarak sebenarnya) dibandingkan dengan fungsi heuristik yang lain. Berikut 

ini adalah rumus Dua (2) dari rumus Euclidean Distance : 

 

|  .............. (2) d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
| 
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Perhitungan semua titik dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Titik A (2, 18) ke Titik B (27, 9) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(2 –18)

2
+ (27–9)

2
| 

= |√580| = 24,08 

 Titik B (27, 9) ke Titik C (40, 10) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(27 –9)

2
+ (40–10)

2
| 

= |√1224| = 34,98 

Titik B (27, 9) ke Titik F (37, 25) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(27 –9)

2
+ (37–25)

2
| 

= | √468| = 21,63 

Titik B (27, 9) ke Titik D (37, 19): 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(27 –9)

2
+ (37–19)

2
| 

= | √648| = 25,45 

Titik C (40, 10) ke Titik D (37, 19) : 

 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(40 –10)

2
+ (37–19)

2
| 

= | √1224| = 34,98 

 Titik D (37, 19) ke Titik E (37, 20) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(37 –19)

2
+ (37–20)

2
| 

= | √613| = 24,75 

 Titik E (37, 20) ke Titik F (37, 25) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(37 –20)

2
+ (37–25)

2
| 

= | √433| = 20,80 

 Titik F (37, 25) ke Titik G (37, 26) : 
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d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
| = |√(37 –25)

2
+ (37–26)

2
|= | 

√265| = 16,27 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap tiap-tiap node yang ada dalam peta,maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian dalam Algoritma A*. Berikut adalah 

langkah – langkah tersebut : 

Langkah I 

Karena langkah awal mengambil dari titik A, maka nilai f(n) tidak perlu dicari. 

A 

 (2, 18) 

Langkah II 

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai f(n) dari titik A ke titik B. 

 

A(2,18) 

 

 

 B(27,9)  

  

f(n) = g(n) + h’(n) 

=34 + 24,08 

= 58,08 

Langkah III 

Pada langkah ketiga ini titik B memiliki 3 percabangan, yaitu C, D, dan F. Maka 

diambil nilai f(n) paling kecil diantara ketiga titik tersebut. Pencarian perhitungan 

sesuai dengan rumus diatas dapat dilihat dalam gambar 4 berikut ini : 
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Gambar 4. Hasil Perhitungan 

Langkah IV 

Pada langkah keempat ini hampir sama dengan langkah ketiga, yaitu mencari 

nilai f(n) dari nilai f(n) sebelumnya. Pencarian perhitungan sesuai dengan rumus 

diatas dapat dilihat dalam gambar 5 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Perhitungan 
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Titik E tidak dicantumkan, karena titik tersebut sejajar dengan titik D. Lain halnya 

terjadi sama titik F dan G. Karena goal ini sesuai dengan implementasi yang 

diminta, yaitu pengukuran jarak antara titik A dengan titik G. 

Maka, f(n) total yang didapat adalah 83,98. Karena satu titik koordinat mewakili 

500 meter maka jarak yang sebenarnya (dalam meter) adalah : 83,98 x 500 meter 

= 41990 meter = 4,199kilometer. Jadi, panjang jalur yang dialui dari titik A ke 

titik G adalah 4,199 km dengan jalur A-B-F-G. 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah dan prosedur yang akan 

dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi yang berguna dalam memecahkan 

permasalahan. Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu  adalah penelitian tentang riset 

yangbersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sumber data akan 

diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan dan dicocokan dengan data yang 

ada diGoogle Maps. 

3.2 Tempat Penelitian 

Tempat melakukan penelitian sebagai berikut :  

1. Kabupaten Jember 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember  

 

3.3 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalan hardware berupa satu unit 

laptop atau computer yang didalamnya terdapat software sebagai berikut : 

1. Windows 7 

2. Netbeans 

3. DBMS My SQL 

4. Xampp 

5. Mozilla Firefox 

6. Ms. Office 

 

3.4 Tahap Penelitian 

Agar dapat berjalan dan teratur, maka pada tahapan penelitian ini 

digambarkandengan flowchart diagram seperti yang terlihat dalam gambar 3 
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Gambar 0.1 Diagram Alur 

 

3.5 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan 

sebuahriset, karena tujuan utama dari tahapan ini adalah mendapatkan data. Dalam 

tahappengumpulan data, penulis menjabarkan beberapa langkah sebagai berikut : 

a. Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung 

kepadaseorang narasumber. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh data 

yang valid yang dapat digunakan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan adalah 

data lengka dari dokter dan rumah sakit. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke suatu objek yang 

sedang diteliti. Data yang diperoleh dalam pengamatan berupa data yang sesuai 

dengan Google Maps. 

c. Studi Pustaka 
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Pengumpulan data terkait penelitian ini adalah didapat dari buku literatur, 

jurnalonline, ebook, serial online, dan observasi yang berkaitan dengan 

perancangan danpembuatan sistem dan pembahasan ini. 

 

3.6 Analisis dan Perancangan Sistem 

Tahap analisis adalah tahapan dimana seorang peneliti melakukan 

penelitianatas sistem yang sudah ada. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data 

yang diperlukan dalam sistem. Data yang diperlukan meliputi lokasi tempat dokter 

praktek dan rumah sakit serta perkiraan jarak antar calon user dan lokasi dokter atau 

rumah sakit berada. Selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan metode 

Algoritma A-Star (A*) seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alur Sistem Dengan Algoritma Astar 

( Sumber : Hasil Analisis, 2016 ) 
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Pembuatan sistem informasi pada penelitian ini menggunakan model waterfall. 

Model ini merupakan model sederhana dan paling banyak digunakan oleh para 

pengembang software. Ada empat tahap pada model waterfall yang akan dilakukan 

pada penelitian ini, yaitu analisa kebutuhan, desain, implementasi dan pengujian.  

 Waterfall adalah suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang 

mengusulkan pendekatan kepada perangkat lunak sistematik dan sekuensial yang mulai 

pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, design, kode, pengujian dan 

pemeliharaan (Pressman R. S., 1997). Tata urutan pengerjaan menggunakan model 

waterfall dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini. 

 

Gambar 0.3 Waterfall Model (Sommerville, 2001) 

 

3.6.1 Analisa Kebutuhan 

Tahap pertama pada proses perancangan perangkat lunak ini adalah analisis 

kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti mencari permasalahan yang ada untuk dapat 

dianalisis kebutuhan yang diperlukan, sebagai solusi dari permasalaha yang muncul. 

Data dan permasalahan dapat diperoleh dengan cara wawancara, studi sistem yang telah 

ada, dan menganalisis dokumen-dokumenyang dibutuhkan dalam penelitian. Pada 

penelitian ini proses analisis kebutuhan dan data didapat melalui wawancara kepada 

pihak Dinas Kesehatan Kab Jemberr. 
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3.6.2 Desain 

Pembuatan desain sistem pada penelitian ini menggunakan Unified Modeling 

Languange (UML) yang dirancang dengan konsep Object-Oriented Programming 

(OOP). Pemodelan UML yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Business Process 

2. Use Case Diagram 

3. Use Case Scenario 

4. Activity Diagram 

5. Sequence Diagram 

6. Class Diagram 

 

3.6.3 Implementasi 

Pada tahap ini desai yang telah dibuat akan diimplementasikan ke dalam kode 

program. Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap implementasi antara lain : 

1. Penulisan kode program (coding) menggunakan bahasa pemograman Page Hyper 

Text Pre-Processor (PHP) 

2. Manajemen basis data menggunakan DBMS MySQL. 

3.6.4 Pengujian 

 Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sistem yng dibuat dapat 

berfungsi sesuai dengan proses sistem yang diharapkan. Pada taham ini dilakukan 

ujicoba terhadap sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi 

serta melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan sistem. Pengujian dilakukan 

dengan 2 metode, yaitu White Box dan Black Box. 

White box testing (Hanif, 2007) adalah cara pengujian dengan melihat kedalam 

modul untuk meneliti kode kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada 

kesalahan atau tidak. Pengujian dilakukan oleh pembuat program (developer) tanpa 

melibatkan user. Pada pengujian white box dilakukan pengukuran program untuk 

melihat tingkat kompleksitas program dengan menggunakan program cyclomatic 

complexity. 

 Black box testing adalah strategi pengujian hanya berdasarkan persyaratan dan 

spesifikasi yang tidak memerlukan pengetahuan tentang jalur item, struktur, atau 

implementasi dari perangkat lunak yang teruji (S. Koirala dan S. Sheikh,2008). 
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Pengujian black box testing dilakukan dengan melibatkan user untuk memeriksa 

fungsionalitas dari aplikasi yang berkitan dengan struktur internal atau kerja. Pengujian 

ini menfokuskan pada keperluan fungsionalitas dari software. 
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan pembahasan tentang Pengembangan 

Sistem Rancang Bangun Pemetaan Rumah Sakit Dan Dokter Praktek Di Kab. Jember 

Berbasis GIS (Geographic Iinformation System) Dengan Metode Fuzzy SAW yang sudah 

dibuat. 

5.1 Implementasi Metode Algoritma A* (Astar) 

Metode yang digunakan pada Rancang Bangun Pemetaan Rumah Sakit Dan 

Dokter Praktek Di Kab. Jember ini adalah Algotima A*(Astar). Metode ini digunakan 

untuk mencari lokasi terdekat dari user. 

5.1.1 Pencarian Lokasi Dokter atau Rumah Sakit Terdekat 

Pencarian lokasi dokter atau rumah sakit terdekat pada sistem dilakukan 

dengan menghitung jarak user ke masing-masing dokter. Perhitungan jarak dilakukan 

oleh sistem dengan memilih dokter yang sudah ditampilkan oleh sistem, dengan klik 

Show on Map pada hasil pencarian maka sistem akan menghitung jarak yang akan 

dilewati. Terlihat pada gambar 5.1 berikut ini : 
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Pada gambar 5.1 dapat dilihat rute perjalanan dari lokasi user berada menuju 

lokasi yang dituju dengan catatan lokasi yang dituju telah diklik. Untuk perhitungan 

dari lokasi user menuju ke lokasi yang dituju dapat ditunjukan melalui gambar 5.2 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Hasil Perhitungan Sistem 

 

Pada gambar 5.2 diatas tertulis perhitungan fungsi dari algoritma astar yang berguna 

untuk mencari rute perjalanan. Sedangkan dibawah dari fungsi algoritma astar tersebut 

adalah hasil perhitungan dari algoritma astar. Coding terkait perhitungan sistem dapat 

dilihat tabel 3.  
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Tabel 3. Script Perhitungan Algoritma AStar dan Fungsi Heuristic 

 

<?php 

mysql_connect('localhost','root','') or die(mysql_error()); 

 
 

 

 

 

mysql_select_db('db_gis') or die(mysql_error()); 

 

$start_lat = $_GET['s_1']; 

 

$start_lng = $_GET['s_2']; 

 

$end_lat = $_GET['e_1']; 

 

$end_lng = $_GET['e_2']; 

 

$url = 

'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin='.$start_lat.','.$start_lng 

 

.'&destination='.$end_lat.','.$end_lng.'&alternatives=true'; 

echo $url; 

$json = file_get_contents($url); 

 

$data = json_decode(utf8_encode($json),true); 

 

$i=0; 

 

foreach($data['routes'] as $v): 

 

foreach($v['legs'][0]['steps'] as $k): 
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$start_lat = $k['start_location']['lat']; // x1 

 

$start_lng = $k['start_location']['lng']; // y1 

 

$end_lat = $k['end_location']['lat']; // x2 

 

$end_lng = $k['end_location']['lng']; // y2 

 

$koord_awal = $start_lat.",".$start_lng; 

 

$koord_akhir = $end_lat.",".$end_lng; 

 

$jarak = $k['distance']['value']; 

 

$query="INSERT  

INTO tmp_star 

 

(`awal`,`akhir`,`jarak`) VALUES ('".$koord_awal."','".$koord_akhir."','".$jarak."');"; 

mysql_query($query); 

endforeach; 

 

$i++; 

 

endforeach; 

 

// A Star 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

57 
   

 

 

 

$s_lat = 

$data['routes'][0]['legs'][0]['start_location']['lat'];  

$s_lng = 

$data['routes'][0]['legs'][0]['start_location']['lng'];  

$e_lat = 

$data['routes'][0]['legs'][0]['end_location']['lat'];  

$e_lng = 

$data['routes'][0]['legs'][0]['end_location']['lng'];  

$start = array();  

$start[0] = $s_lat.",".$s_lng;  

$start[1]   =  0  +  heuristic($s_lat,   $s_lng, $e_lat, 

$e_lng);//F  

 

$start[2] = 0;//G 

 

$start[3] = heuristic($s_lat, $s_lng, $e_lat, 

$e_lng);//H $end = array(); 

 

$end[0] = $e_lat.",".$e_lng; 

 

$end[1] = 0 + heuristic($e_lat, $e_lng, $e_lat, $e_lng); 

$end[2] = 0; 

 

$end[3] = heuristic($e_lat, $e_lng, $e_lat, $e_lng); 

 

$openList = array(); 

 

$closedList = array(); 
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$cameFrom = array(); 

 

$markerdata = array(); 

 

array_push($openList, $start); 

 

while(count($openList) > 0){ 

 

$low = 0; 

 

for($i = 0; $i<count($openList); $i++){ 

 

if($openList[$i][1] < 
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$openList[$low][1]){ 

 

$low = $i; 

 

} 

 

} 

 

$current = $openList[$low]; 

 

if($current[0] == $end[0]){ 

 

reconstruct_path($cameFrom, 

 

$current); 

 

$sql = "TRUNCATE tmp_star"; 

 

$result = mysql_query ($sql) or 

 

die ("Kesalahan pada perintah SQL!"); 

 

}else{ 

 

array_push($cameFrom,$current); 

 

} 

 

$openList = array(); 

 

array_push($closedList, $current); 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

60 
  
 

$neighbors = getNeighbors($current); 

 

for($i = 0; $i < count($neighbors); $i++){ 

 

$neighbor = $neighbors[$i]; 

 

foreach ($closedList as $key => $value) { 

 

if ($value[0] == $neighbor[0]) { 

 

continue; 

 

} 

 

} 

 

$gScore = $current[2] + $neighbor[2]; 

 

if(count($openList) == 0 || $gScore < $neighbor[2]){ 

 

$split_end = explode(",", $end[0]); 

 

$split_neighbor = explode(",",$neighbor[0]); 
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$neighbor[3] = heuristic($split_neighbor[0], 

$split_neighbor[1], $split_end[0], $split_end[1]); 

 

$neighbor[1] = $neighbor[2] + $neighbor[3]; 

 

array_push($openList, $neighbor); 

 

}elseif(count($openList) > 0 || $gScore < 

 

$neighbor[2]){ 

 

foreach ($openList as $key => $value) { 

 

if ($value[0] != $neighbor[0]) { 

 

$split_end = explode(",", $end[0]); 

 

$split_neighbor = 

 

explode(",",$neighbor[0]); 

 

$neighbor[3] = 

 

heuristic($split_neighbor[0], $split_neighbor[1], $split_end[0], $split_end[1]); 

 

$neighbor[1] = $neighbor[2] + 

 

$neighbor[3]; 

 

array_push($openList, 
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$neighbor); 

 

} 

 

} 

 

} 

 

} 

 

} 

 

function reconstruct_path($cameFrom, $end){ 

 

echo "<table style='width:100%'>"; 

 

echo 

 

"<tr><th>Koordinat</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th>"; 

 

for($i = 0; $i<count($cameFrom); $i++){ 

 

echo "<tr><td>".$cameFrom[$i][0]."</td>"; 
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echo "<td>".$cameFrom[$i][1]."</td>"; 

 

echo "<td>".$cameFrom[$i][2]."</td>"; 

 

echo "<td>".$cameFrom[$i][3]."</td></tr>"; 

 

} 

 

echo "<tr><td>".$end[0]."</td>"; 

 

echo "<td>".$end[1]."</td>"; 

 

echo "<td>".$end[2]."</td>"; 

 

echo "<td>".$end[3]."</td></tr></table>"; 

 

array_push($cameFrom, $end); 

 

} 

 

function getNeighbors($current){ 

 

$neighbors = array(); 

 

$i = 0; 

 

$sql = "SELECT * FROM tmp_star WHERE 

 

awal = '".$current[0]."'"; 

 

$result = mysql_query ($sql) or die ("Kesalahan 
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pada perintah SQL!"); 

 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

 

$neighbors[$i][0] = $row['akhir']; 

 

$neighbors[$i][1] = 0; 

 

$neighbors[$i][2] = 

 

$row['jarak']; 

 

$neighbors[$i][3] = 0; 

 

$i++; 

 

} 

 

return $neighbors; 

 

} 

 

Function heuristic($start_lat, $start_lng, 
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$end_lat, $end_lng){ 

 

$x = abs($end_lat - $start_lat); 

 

$y = abs($end_lng - $start_lng); 

 

$euc1 = sqrt(($x*$x) + ($y*$y)); 

 

$euc = round($euc1, 6); 

 

return $euc; 

 

} 

 

$markerdata = $cameFrom; 

 

array_push($markerdata, $end); 

 

print_r($markerdata); 

 

?> 
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Penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma astar juga dapat dihitung 

dengan representasi graf. Jalan dinotasikan sebagai vertex dan persimpangan sebagai 

edge. Notasi graf dari pencarian jalur terpendek dari sistem dapat dilihat pada 

gambar 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Graf Konversi Dari Sistem 

 

Penentuan jalur terpendek dari graf pada Gambar 27 menggunakan 

algoritma astar menghasilkan rute terpendek A  B  C D  E  I. 

Perhitungan penyelesaian graf tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Perhitungan Penyelesain Graf 

 

 

No. Vertex F  g(n) h(n) 

      

1. A 0.004927 0  0.004927 
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2. A  B 156.0047 156  0.0047 

3. B  C 61.00415 61  0.00415 

4. C  D 369.005999 369  0.005999 

5. D  E 580.004957 580  0.004957 

6. E  I 548 548  0 

7. E  H 575.0792 575  0.0792 

   8. E  G 570 569 1 
 

9. E  F 590.00453 590 0.00453 

 

5.1.2  Contoh Perhitungan Pencarian Lokasi Dokter Terdekat 

Kali ini penulis mencoba mengambil studi kasus jarak antara titik A (posisi 

awal) dengan titik G (posisi dokter G). Agar didapatkan hasil pengukuran yang lebih 

akurat, disini penulis menggunakan peta yang ada di aplikasi sistem informasi dokter 

praktek dan rumah sakit untuk mengetahui jalur-jalur yang akan dilalui. Dari 

proyeksi Google Maps menghasilkan 7 node, dimana pengambilan nodenya 

berdasarkan persimpangan jalan. Hasil dari Google Maps dapat dilihat pada Gambar 

5.4 

 

Gambar 5.4. Peta pada aplikasi 
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Berdasarkan hasil dari membuat poin dalam Google Maps, peneliti mencoba 

mengubahnya dalam bentuk seperti pada gambar 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. Hasil Konvert Peta 

 

Setelah mendapatkan beberapa poin dalam gambar 5.4 dan mengubahnya 

dalam gambar 5.5, maka terdapat beberapa nama dalam poin tersebut. Poin-poin 

tersebut tercantum dalam tabel 4. 

  Tabel 4. Daftar  Dokter spesialis mata 

     

 Titik   Nama 

     

 A.   Tempat Tinggal Penulis 

     

 B   Dokter A 

     

 C.   Dokter B 
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 D.   Dokter C 

     

 E   Dokter D 

     

 F.   Dokter E 

     

 G.   Dokter F 

     

 

Setelah itu penulis menkonversikan gambar tersebut ke dalam bentuk matrik, 

dimana setiap indeks matrik mewakili jarak 500 meter. Seperti yang terdapat pada 

gambar 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Hasil Konvert Peta Dengan Matriks 
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Dengan diperoleh hasil yang terdapat dalam Gambar 3, maka diperoleh 

beberapa koordinat titik. Diantarnya sebagai berikut : 

   Tabel 5. Koordinat Titik  

       

 A.  Tempat Tinggal Penulis   ( 2, 18 ) 

       

 B.  Dokter A ( 27, 9 ) 

      

 C.  Dokter B   ( 40, 10 ) 

       

 D.  Dokter C ( 37, 19 ) 

      

 E.  Dokter D   ( 37, 20 ) 

       

 F.  Dokter E ( 37, 25 ) 

      

 G.  Dokter F   ( 37, 26 ) 

       

 

Setelah mendapatkan titik koordinat x,y , kemudian langkah berikutnya adalah 

mencari nilai heuristik untuk mempermudah mencari dengan Algoritma A* ( A-Star). 

Fungsi Heuristik yang digunakan oleh peneliti adalah Euclidean Distance. Peneliti 

menggunakan fungsi heuristik ini karena fungsi ini memberikan hasil yang lebih baik 

(mendekati jarak sebenarnya) dibandingkan dengan fungsi heuristik yang lain. 

Berikut ini adalah rumus Dua (2) dari rumus Euclidean Distance : 

 

|  .............. (2) 

 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
| 
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Perhitungan semua titik dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Titik A (2, 18) ke Titik B (27, 9) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(2 –18)

2
+ (27–9)

2
| 

= |√580| = 24,08 

 Titik B (27, 9) ke Titik C (40, 10) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(27 –9)

2
+ (40–10)

2
| 

= |√1224| = 34,98 

Titik B (27, 9) ke Titik F (37, 25) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(27 –9)

2
+ (37–25)

2
| 

= | √468| = 21,63 

Titik B (27, 9) ke Titik D (37, 19): 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(27 –9)

2
+ (37–19)

2
| 

= | √648| = 25,45 

Titik C (40, 10) ke Titik D (37, 19) : 

 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(40 –10)

2
+ (37–19)

2
| 

= | √1224| = 34,98 

 Titik D (37, 19) ke Titik E (37, 20) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(37 –19)

2
+ (37–20)

2
| 

= | √613| = 24,75 

 Titik E (37, 20) ke Titik F (37, 25) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
|  = |√(37 –20)

2
+ (37–25)

2
| 

= | √433| = 20,80 

 Titik F (37, 25) ke Titik G (37, 26) : 

d(x,y) = |√(x1–y1)
2
+ (x2–y2)

2
| = |√(37 –25)

2
+ (37–26)

2
|= | 

√265| = 16,27 
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Setelah dilakukan perhitungan terhadap tiap-tiap node yang ada dalam 

peta,maka langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian dalam Algoritma A*. 

Berikut adalah langkah – langkah tersebut : 

Langkah I 

Karena langkah awal mengambil dari titik A, maka nilai f(n) tidak perlu dicari. 

A 

 (2, 18) 

Langkah II 

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai f(n) dari titik A ke titik B. 

 

A(2,18) 

 

 

 B(27,9)  

  

f(n) = g(n) + h’(n) 

=34 + 24,08 

= 58,08 

Langkah III 

Pada langkah ketiga ini titik B memiliki 3 percabangan, yaitu C, D, dan F. 

Maka diambil nilai f(n) paling kecil diantara ketiga titik tersebut. Pencarian 

perhitungan sesuai dengan rumus diatas dapat dilihat dalam gambar 5.7 berikut 

ini : 
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Gambar 5.7. Hasil Perhitungan 

Langkah IV 

Pada langkah keempat ini hampir sama dengan langkah ketiga, yaitu mencari 

nilai f(n) dari nilai f(n) sebelumnya. Pencarian perhitungan sesuai dengan 

rumus diatas dapat dilihat dalam gambar 5.8 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Hasil Perhitungan 
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Titik E tidak dicantumkan, karena titik tersebut sejajar dengan titik D. Lain 

halnya terjadi sama titik F dan G. Karena goal ini sesuai dengan implementasi 

yang diminta, yaitu pengukuran jarak antara titik A dengan titik G. 

Maka, f(n) total yang didapat adalah 83,98. Karena satu titik koordinat 

mewakili 500 meter maka jarak yang sebenarnya (dalam meter) adalah : 83,98 x 

500 meter = 41990 meter = 4,199 kilometer. Jadi, panjang jalur yang dialui dari 

titik A ke titik G adalah 4,199 km dengan jalur A-B-F-G. 

5.1.2 Perbedaan Antara Metode Algoritma A*(Astar) dan Google Map 

Dalam sistem ini terdapat beberapa perbedaan antara metode Algoritma A*(Astar) 

dengan Google Map dengan dimulai titik awal yang sama dan lokasi tujuan yang 

sama. Berikut pemaparan dari perbedaan tersebut. Rute dari Google Map terlihat pada 

gambar 5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Rute Perjalanan Dalam Google Maps 

 

Dalam gambar 5.9 rute perjalanan dimulai dengan Jl Kanginan Surabaya 

kemudian berakhir di Jl DR Subandi Patrang Jember. Panjang dari rute yang 

digunakan oleh Google Maps ini adalah 202 km dan dalam Google Maps ini 

ditunjukkan juga dengan navigasi perjalanan. Pada Google Maps ini menggunakan 
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metode Algoritma Dijkstra, maka diambillah rute yang terpendek. Berikut rute yang 

terdapat pada aplikasi terlihat pada gambar 5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. Rute Perjalanan Dalam Aplikasi 

 

Dalam gambar 5.9 terlihat persamaan dengan gambar 5.10. Yaitu rute yang 

dilalui menuju titik akhir. Dalam Google Maps juga dapat ditunjukkan dengan sebuah 

navigasi. Begitu juga dalam aplikasi Pencarian Dokter Praktek dan Rumah sakit di 

Kab Jember, akan tetapi terdapat perbedaan langkah – langkah pencarian. Dalam 

kedua gambar diatas didapatkan beberapa pemaparan. Pemaparan tersebut dapat 

terjabarkan dalam tabel 6 berikut ini : 
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Tabel 6. Perbedaan Algoritma AStar aplikasi dan Google Maps 

 

 

 

 

 

  

 Aplikasi Google MAps 

Waktu Tempuh Ada Ada 

Panjang Rute Ada Ada 

Penjelasan Rute 

User Klik salah satu 

Dokter yang sudah 

ditampilkan sistem 

terlebih dahulu, 

kemudian dengan fungsi 

heuristik didapatkan rute 

terdekat dari user tanpa 

memasukkan posisi 

awal user.  

User mencari lokasi 

dokter yang di inginkan, 

apabila lokasi terdaftar 

di google maka akan 

ditampilkan, user 

memasukkan lokasi 

awal, kemudian google 

akan menampilkan 

beberapa opsi rute 

terdekat yang akan 

dipilih oleh user. 

 

 

Dalam tabel 6 dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan oleh 

algoritma astar dalam sistem dan metode dalam google maps adalah sama. Namun, 

yang menjadi pembeda adalah dalam algoritma astar terletak pada fungsi heuristik. 

5.2 Hasil Implementasi Rancang Bangun Pemetaan Rumah Sakit Dan Dokter 

Praktek Di Kab.  Jember 

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang output dari Rancang Bangun 

Pemetaan Rumah Sakit Dan Dokter Praktek Di Kab. Jember  beserta dengan fitur-

fiturnya. Sistem ini dapat di akses oleh dua pihak kepentingan, yaitu admin dan user 

sebagai pengguna utama  sistem. Fitur-fitur yang terdapat di dalam Rancang Bangun 

Pemetaan Rumah Sakit Dan Dokter Praktek Di Kab. Jember  sebagai berikut: 
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5.2.1 Halaman Login. 

 Rancang Bangun Pemetaan Rumah Sakit Dan Dokter Praktek Di Kab. Jember ini 

terdiri dari halaman admin. Untuk halaman admin terdapat fitur keamanan yaitu harus 

melewati portal login. Aktor disini adalah admin. Dapat dilihat pada gambar 5.11 

 

Gambar 5.11 Form Login  
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Gambar 5.12 Kode program Login Admin 
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5.2.2 Home Admin 

Setelah memasukkan username dan password, admin akan masuk di halaman 

home admin. Terdapat dashboard menu utama Home, Master, Data Dokter, Data 

Rumah sakit,  dan Logout yang dapat dilihat pada gambar 5.13 

 

Gambar 5.13 Home Admin 

 

Gambar 5.14 Kode program home Admin 

5.2.3 Master 

Menu master  merupakan fitur untuk managemen pengolah data dokter atau 

rumah sakit yang dapat dilihat pada gambar 5.15 berikut ini. 
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Gambar 5.15 Menu Master 

Gambar 5.16 Kode program Master 

5.2.4 Tambah Dokter praktek 

Dalam menu master setelah user mengklik pillihan Dokter Praktek maka akan 

muncul form Data Dokter yang selanjutnya akan diisi data – data dokter.  Form 

Data dokter yang akan diisi seperti : Nama Dokter, Alamat Rumah, Kompetensi, 

Tempat Tanggal Lahir dokter, Alamat praktek, dll  yang dapat dilihat pada gambar 

5.17 
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Gambar 5.17 Form Tambah Data Dokter 
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Gambar 5.18 Kode program tambah dokter 

 

5.2.5 Tambah Rumah Sakit 

 Dalam menu master setelah user mengklik pillihan Rumah sakit maka akan 

muncul form rumah sakit  yang selanjutnya akan diisi data – data rumah sakit.  

Form Data rumah sakit yang akan diisi seperti : Nama Rumah sakit, Alamat Rumah 

sakit, longtitude dan langtitude  yang dapat dilihat pada gambar 5.19 
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Gambar 5.19 form rumah sakit
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Gambar 5.20 Kode program tambah rumah sakit 

 

5.2.6 Data Dokter 

Menu Data Dokter merupakan fitur untuk   melihat data dokter yang sudah di 

inputkan dalam form dokter sebelumnya. Menu Data dokter merupakan langkah 

awal untuk menentukan tindakan yang harus diambil oleh admin  jika terdapat 

kesalahan ketik atau update data.   Menu Data Dokter memiliki aksi update dan 

hapus yang dapat dilihat pada gambar 5.21 
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Gambar 5.21 Data Dokter 
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Gambar 5.22 Kode program data dokter 

 

5.2.7 Data Rumah Sakit 

Menu Data Rumah Sakit merupakan fitur untuk   melihat data dokter yang 

sudah di inputkan dalam form Rumah Sakit sebelumnya. Menu Data Rumah Sakit 

merupakan langkah awal untuk menentukan tindakan yang harus diambil oleh admin  
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jika terdapat kesalahan ketik atau update data.   Menu Data Dokter memiliki aksi 

update dan hapus yang dapat dilihat pada gambar 5.23 

 

 

 

Gambar 5.23 Data  Rumah Sakit 
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Gambar 5.24 Kode program data rumah sakit 
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5.2.8  Pencarian Dokter 

Pencarian dokter merupakan halaman untuk menamilkan kotak pencarian 

dokter yang diakses oleh user.Pada kotak Pencarian Dokter, user mengetikkan dokter 

spesialis apa yang akan dicari, kemudian user menekan tombol cari data dan sistem 

akan melakukan pencarian dokter spesialis yang diinginkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.25Pencarian Dokter 

5.2.9 Hasil Pencarian Dokter 

Hasil Pencarian Dokter adalah halaman yang digunakan untuk melihat hasil 

dari pencarian data dokter spesialis yang telah diperiksa berdasarkan jarak alamat 

praktek dengan posisi user atau pasien mengakses. Dari Hasil Pencarian Dokter ini, 

dapat ditentukan dokter yang dibutuhkan user atau pasien dan lokasi terdekat serta 

tampilan peta dengan menggunakan platform google API. Sistem menampilkan pula 

ratting dokter agar bisa diisi oleh user atau pasien dengan begitu user selanjutnya 

akan mengetahui jumlah ratting yang dimiliki dokter tersebut. Penentuan posisi 

pertama atau urutan dari dokter yang ditampilkan oleh sistem menggunakan metode 

Astar. Tampilan Pencaarian Dokter ini dapat dilihat pada gambar  5.26 
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Gambar 5.26Hasil Pencarian Dokter 

 

5.2.10 Rute dan Petunjuk Arah Praktek  Dokter 

Sistem akan menampilkan peta google dengan atribut arah, rute, serta jarak 

tercepat dari user atau pasien menuju alamat praktek dokter. Dengan berbagai fitur ini 

ditujukkan agar mempermudah user atau pasien dalam menuju dokter yang dituju 

yang dapat dilihat pada gambar 5.27 

Gambar 5.27 Hasil Rute dan Petunjuk Arah
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Gambar 5.28 Kode program hasil rute dan petunjuk arah 
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BAB 6. PENUTUP 

 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah 

dilakukan. Kesimpulan dan saran ini diharapkan sebagai acuan untuk penelitian – 

penelitian selanjutnya.  

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Geografi Pencarian Dokter dan rumah sakit di Kab 

Jember dapat membantu masyarakat  Kab Jember maupun luar  Kab 

Jember untuk mencari lokasi dokter praktek dan rumah sakit tercepat jika 

dalam keadaan darurat. 

Contoh : User sedang mengalami sakit mata, user menggunakan aplikasi 

Sistem Informasi Geografi Pencarian Dokter dan rumah sakit di Kab 

Jember saat itu juga dengan menggunakan metode Astar serta tampilan 

yang friendly  serta fitur tampiln peta user dapat menemukan dokter 

praktek spesialis mata terdekat dengan lokasi user saat itu juga 

2. Untuk Algoritma A*(Astar), rute jalan didapat setelah user mencari dokter 

spesialis yang akan dituju dan menghitung menggunakan fungsi heuristik. 

Sedangkan untuk Google Maps, rute jalan dapat ditemukan dengan cara 

user memasukkan lokasiawal dan lokasi akhir. Lalu, akan muncul sebuah 

navigasi perjalanan yang akan memandu user untuk menuju ke lokasi 

tersebut. 

3. Kompleksitas Algoritma A Star tergantung pada nilai heuristiknya. 

4. Dari proses perancangan ini, dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu 

system informasi yang baik, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah 

dengan mempelajari system yang ada atau yang berlaku saat ini, 

merumuskan permasalahan yang ada, mencari alternatif penyelesaian untuk 

masalah yang ada, kemudian merancang suatu sistem yang dapat mengatasi 

masalah. 

5. Sistem Informasi Geografi Dokter Praktek Dan Rumah Sakit Di Kab 

Jember ini dinilai dapat dengan mudah dipelajari, mudah digunakan, 
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dengan tampilan yang cukup menarik, menyenangkann user dan 

menghasilkan informasi yang valid. 

 

6.2 Saran 

Saran berikut ini diharapkan dapat memperbaiki sistem dalam  penelitian 

selanjutnya, adalah : 

1. Kemacetan jalan, rekayasa lalu lintas, dan kendaraan umum dimasukkan ke 

dalam sistem 

2. Data dokter dan rumah sakit yang sewaktu – waaktu dapat berubah ubah 

mengharuskan admin untuk selalu mengupdate data secara berkala 
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LAMPIRAN A. Kamus Data 

A. Arus Data : Data Log In 

 Nama Arus Data Data Log In 

   

 Alias Info log in 

 Format Data Data digital 

 Arus Data a) Dari terminator administator menuju proses 1.1 

  b) Dari proses 1.1 menuju storage 1 

  c) Dari storage 1 menuju proses 1.1 

 Penjelasan Administator melakukan proses log in untuk mendapatkan hak 

  akses lebih dari pengunjung (user). 

 Periode Setiap kali admin web log in 

 Volume Rata – rata : 10 kali sehari 

  Maksimal : Tidak terbatas 

 Struktur Data id [int:11] 

  unamename [varchar:255] 

  password [varchar:255] 
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B. Arus Data : Data Lokasi 

 

 Nama Arus Data Data Lokasi 

   

 Alias Data dokter 

 Format Data Tampil di layar, Data Digital 

 Arus Data a) Dari terminantor administator menuju proses 1.2 

  b) Dari proses 1.2 menuju storage 2 

  c) Dari storage 2 menuju proses 1.2 

  d) Dari terminator user menuju proses 1.2 

  e) Dari proses 1.2 menuju terminator user 

  f) Dari proses 1.2 menuju proses 1.4 

  g) Dari proses 1.2 menuju proses 1.5 

 Penjelasan Berupa data informasi yang menunjukkan bahwa letak tempat 

   Dokter Praktek  tersebut berada 

 Periode Setiap kali terjadi perpindahan alamat tempat  Dokter Praktek  

 Volume 1 kali dalam 1 tahun 

 Struktur Data  ID : int(5) 

   NAMA : varchar(42) 

   KOMPETENSI : varchar(43) 

   TEMPAT / TGL LAHIR : varchar(33) 

   ALAMAT RUMAH : varchar(53) 

   ALAMAT : varchar(53) 
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C. Arus Data : Data Peta 

 

 Nama Arus Data Data Peta 

   

 Alias Info Jarak 

 Format Data Tampil di layar, data digital 

 Arus Data a) Dari terminator administator menuju proses 1.3 

  b) Dari proses 1.3 menuju storage 3 

  c) Dari storage 3 menuju proses 1.3 

  d)  Dari proses 1.3 menuju terminator administrator 

  e) Dari proses 1.3 menuju proses 1.2 

  f) Dari proses 1.3 menuju proses 1.5 

 Penjelasan Merupakan informasi peta yang berguna untuk menampilkan 

  Peta 

 Periode Tiap kali user mengakses fitur search 

 Volume Rata – rata : 10 kali sehari 

  Maksimal : tidak terbatas 

 Struktur Data Googlemaps api 
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E 
D. Test Case 

      

 
  

   

 No. Pengujian Jalur Kesimpulan Target yang Diharapkan 

       

       

 1. 

Log In sebagai 

admin 1 – 2 – 3 – 4 – 7 [ √] Berhasil Log In sebagai admin  

    [  ] Gagal berhasil    

 2. 

Log In dengan 

username 1 – 2 – 3 – 5 – 6 [ √] Berhasil Log In gagal dan  

  

atau password 

kosong – 7 [  ] Gagal 

menampilkan, “Maaf, 

Anda 

     bukan admin”   

 3. 

Log In dengan 

username 1 – 2 – 3 – 5 – 7 [ √] Berhasil Log In gagal 

d

a

n 

  

“admin‟ tetapi 

password  [  ] Gagal 

menampilkan, “Maaf, 

Anda 

  Salah   bukan admin”   
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LAMPIRAN B  Pengujian White Box 

B1. Pengujian Otentifikasi.php 

a. List Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Diagram Alir 

 

2   
 

3-6   
 

7 

N  
 

14  
 

Y Y N 
 

8-12 15-18  
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c. Grafik Alir 

 

 

 1 

 

 2 

 

4 5 

  

 5 6 

 

 7  

d. Perhitungan Cyclomatic Complexity (CC) 

V (G)  = E – N + 2 

= 8 – 7 + 2 

= 3 

e. Basic Set 

Basic  set  Otentifikasi.php  menghasilkan  3  jalur  berdasarkan  perhitungan Cyclomatic 

Complexity (CC), yaitu : 

Jalur 1 : 1 – 2 – 3 – 4 – 7 

Jalur 2 : 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7  

Jalur 3 : 1 – 2 – 3 – 5 – 7 
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LAMPIRAN C. Pengujian Black Box 

C1. Pengujian Log In Admin 

 No. Fungsi   Kasus   Hasil    Status  
 

               
 

             Berhasil Gagal 
 

              
 

 1. 

Melakukan 

log  Log in dengan  Berhasil log in √  
 

  in sistem  username “Admin” dan  sebagai admin.      
 

    password “admin”.         
 

           
 

    Log in dengan  Gagal log in sebagai √  
 

    username “Admin” dan  admin   dan   
 

    password “1234”.  menampilkan,      
 

        “Maaf, Anda bukan   
 

        admin”       
 

            
 

    Log in dengan salah  Menampilkan,    √  
 

    satu field kosong.  “Maaf, Anda bukan   
 

      

admin” 

      
 

    Log in dengan kedua      √  
 

    field kosong.          
 

               
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

110 
  

 

C2. Pengujian Fitur Management Data Dokter 

 No. Fungsi   Kasus    Hasil  Status   
 

               
 

            Berhasil Gagal  
 

               
 

 1. Melakukan input Input data dengan  Data berhasil masuk √   
 

  data dokter  kondisi semua form  ke database dan    
 

    terisi penuh.    menampilkan “Data    
 

         Masuk”     
 

             
 

    Input data dengan  Data tidak  masuk  ke √   
 

    kondisi  salah satu  databae dan    
 

    field kosong.   menampilkan “Data    
 

        

Tidak Lengkap” 

    
 

    Input data dengan   √   
 

    kondisi  form input        
 

    data kosong          
 

              
 

 2. Menampilkan data Mengklik  menu  Data Penjual yang √   
 

  dokter  “View Data”   telah diinput  berhasil    
 

         ditampilkan.     
 

            
 

 3. Mengupdate data Mengklik menu  Data Penjual yang √   
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  dokter  “View Data”   telah diinput  berhasil    
 

         ditampilkan.     
 

            
 

    Mengklik tombol  Menampilkan data √   
 

    “Edit” pada tabel  penjual yang lama dan    
 

    database    mengubah  data  lama    
 

         menjadi data baru.    
 

          
 

    Mengklik tombol  Menyimpan data baru √   
 

    “Save”    ke dalam database    
 

               
 

 4. Menghapus data         √   
 

  dokter  Mengklik tombol  Data yang berada    
 

               
 

   “Delete” dalam database akan  

    terhapus.   

       

 5. Menambahkan data Mengklik tombol Menampilkan form √ 

  dokter “Tambah Data” input data.   

        

 6. Menyimpandata Mengklik   tombol Usai mengisi form √ 

  dokter “Save” input data, data  

  
 

 tersimpan.   
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C3. Pengujian Fitur Log Out 

 No. Fungsi  Kasus  Hasil Status  

        Berhasil  Gagal  

 1. Melakukan Keluar dari halaman Keluar dari halaman √   

  Log Out admin dan klik  “Log admin.      

   Out”.         
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